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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Geografi Industri merupakan penggabungan dua hal berbeda namun 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dari segi pengertian Geografi 

merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala fenomena yang ada 

dipermukaan bumi serta perbedaan dan persamaan gejala permukaan bumi 

melalui pendekatan kelingkungan, pendekatan kewilayahan dan keruangan. 

sedangkan industri itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

- bahan baku menjadi barang yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis.   

Potensi sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah. Dengan aneka 

potensi sumber daya alam tersebut, seperti jenis tumbuhan, tanah, daerah pantai, 

barang tambang dan masih banyak lainnya. Sumber daya alam itu dapat diolah 

sesuai dengan kemampuan sumber daya manusianya dan teknologi yang dimiliki 

penduduk. Persebaran dan keberadaan sumber daya alam yang berbeda-beda di 

setiap wilayah, cenderung dapat menunjukkan aneka jenis mata pencaharian yang 

dilakukan oleh penduduk dalam suatu masyarakat yang tersebar di muka bumi ini. 

Negara Indonesia  termasuk negara berkembang melakukan pembangunan 

ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas 

lapangan kerja, meningkatkan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. 

Keberadaan pendududuk Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan 

bekerja sebagai petani dengan keadaan pada zaman sekarang ini tidak 

memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan untuk 

mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian sangat sulit, salah satu cara untuk 

meningkaatkan penyerapan tenaga kerja yaitu dengan mendirikan industri-industri 

kecil atau yang disebut dengan industri rumahan. 

Kabupaten Karanganyar sama seperti kota-kota lain, terutama kota-kota 

yang berada di Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan baik secara fisik 

maupun non fisik. Kabupatan Karanganyar terdapat 17 kecamatan yang terdapat 

sebaran aktivitas industri baik kecil, sedang maupun besar. Kecamatan Jaten salah 
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satu kecamatan yang ada di kabupaten Karanganyar yang berdiri industri mulai 

dari industri besar, industri sedang dan industri kecil. Untuk penjelasan lebih 

lanjut akan dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel 1.1 Jumlah Industri  Di Kecamatan Jaten Tahun 2015 

Desa Industri Besar Industri Sedang Industri Kecil 
Industri 

Mikro 

Suruhkalang  - - 37 435 

Jati  - - 230 20 

Jaten  9 3 148 8 

Dagen 26 9 32 25 

Ngringo 12 7 205 4 

Jetis 24 7 31 50 

Sroyo 7 4 65 133 

Brujul  6 1 30 512 

Jumlah 84 31 778 1.187 

Sumber : Kecamatan Jaten Dalam Angka,2016 

Berdasarkan tabel 1.1 tahun 2015 di Kecamatan Jaten industri besar 

berjumlah 84, industri sedang berjumlah 31 unit dan inustri kecil berjumlah 778 

unit serta industry mikro sebanyak 1.187 unit  yang semuanya tersebar di 8 desa. 

Perkembangan industri memang harus diperhatikan karena untuk kemajuan 

industri di Indonesia khususnya di daerah penelitian ini. 

Salah satu industri kecil yang ada di Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar adalah industri genteng. Sehingga, penulis berminat untuk 

melakukan penelitian industri genteng dimana pada daerah penelitan ini terdapat 

industri genteng tanah liat yang masih aktif  berproduksi dan ingin mengetahui 

lebih dalam kepada pengusha genteng terkait dengan keberlangsungan industri 

genteng.  Industri genteng tersebut merupakan kegiatan yang bersifat kecil, karena 

jumlah tenaga kerja harian tidak terlalu banyak. Dalam Undang – undang No. 9 

Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dijelaskan : dalam pembangunan nasional, 

usaha kecil sebagai bagian dari integral dunia usaha yang merupakan kegiatan 

ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk 

mewuudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan 

demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih 
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diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan 

perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. 

Namun dari hal tersebut, keterbatasan usaha industri genteng di daerah 

penelitian tetap ada dalam kebutuhan faktor-faktor produksi untuk 

keberlangsungan usahanya. Pada awal tahun 2017 ini industri genteng di 

kecamatan Jaten mengalami penurunan. Masalah yang dihadapi oleh usaha 

genteng dalam menenuhi kebutuhan produksi adalah bahan baku. Menurut 

pengusaha genteng yang masih berproduksi sekarang ini, masalah sulitya bahan 

baku dan harga bahan baku  mahal membuat  produksi genteng lambat. 

Timbulnya berbagai persaingan dengan usaha-usaha lain yang mengutamakan 

kualitas dan kuantitas  serta persaingan harga pasar yang tidak stabil dalam usaha 

membawa masalah tersendiri bagi keberlangsungannya industri genteng. Maka 

dari itu pengusaha genteng juga dapat mempertahankan bagaimana industri tetap 

berjalan dalam menghadapi persaingan ketat.  

Persaingan dengan berbagai jenis produk genteng dari yang berbahan 

metal, asbes, plastik sampai dengan beton, genteng berbahan dasar tanah liat 

masih tetap bertahan. Ketahanan dan kualitas dari genteng yang berbahan dasar 

tanah liat telah teruji selama sekian tahun khususnya genteng dari daerah 

penelitian. Kelebihan dari genteng tanah liat  yaitu dapat mengurangi hawa panas 

pada ruangan, meski matahari bersinar dengan panas dan terik. Ini sangat berbeda 

dengan genteng yang terbuat dari asbes apalagi seng atau metal. Genteng yang 

memakai bahan - bahan tersebut menimbulkan suhu yang lebih tinggi dan sering 

membuat penghuni kurang nyaman. Ketika cuaca sedang dingin, genteng tanah 

liat justru bisa memberi kehangatan. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu siang 

panas dari sinar matahari dapat terserap lalu di simpan oleh genteng, dan 

dikeluarkan secara pelan- pelan pada ruangan ketika cuaca berubah menjadi 

dingin. Jadi meski ada di dalam rumah penghuni bisa merasa hangat namun tetap 

sejuk dan nyaman. 

Sedangkan kekurangannya dari  bahan tanah liat mudah pecah, jadi 

genteng harus dipasang dengan hati-hati. Biasanya, genteng akan diangkut ke atap 

dan dijajarkan dalam satu baris. Setelah itu baru dilakukan pemasangan, dengan 
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tetap memberikan ruang untuk berjalan. Selain itu, dampak dari proses 

pembakaran genteng dengan menggukan bahan kayu bakar menimbulkan polusi 

asap pada lingkungan sekitar. Pembakaran genteng tidak dilakukan sehari-hari 

Untuk perbandingannya dengan genteng dari seng, asbes maupun dari metal 

mempunyai kelebihan mudah dipasang, harganya  lebih murah, ringan dan tidak 

banyak membutuhkan penyangga. Kekurangannya menyerap panas, lebih ringkih, 

mudah roboh dan desainnya tidak inovatif. Setiap barang tentunya mempunyai 

kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 

Tabel 1.2 Jumlah Industri Genteng Di Kecamatan Jaten 

No Desa 
Jumlah Pengusaha 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1. Suruhkalang 7 7 7 

2. Sroyo 20 16 13 

3. Brujul 80 77 62 

 Jumlah  107 100 82 

Sumber : Peneliti, 2017 

Pada tabel 1.2  bahwa perkembangan industri genteng di Kecamatan  Jaten 

pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan.  Hal  

itu dapat di lihat pada tabel di atas pada tahun 2014 jumlah industri berjumlah 107 

kemudian pada tahun 2015 berikutnya mengalami penurunan menjadi 100 dan 

pada tahun selanjunya yaitu tahun 2016 menjadi 94. Faktor-faktor untuk 

menghasilkan produksi yaitu : modal, bahan baku, tenaga kerja, fasilitas 

perhubungan dan transportasi dan pemasaran.  

Berdasarkan wawancara sementara penulis permasalahan yang  mendasari 

ialah munculnya jenis-jenis genteng baru yang diproduksi. Seiring dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini genteng telah banyak memiliki macam 

dan bentuk dan tidak lagi berasal dari tanah liat semata, tetapi berbahan metal, 

asbes, plastik sampai dengan beton. Selain itu, untuk menambah kekuatan sulitnya 

mendapatkan bahan baku dan sebagian tenaga kerja industri genteng memilih 

untuk menjadi karyawan pabrik sehingga tenaga kerja industri genteng berkurang. 

Serta munculnya industri-industri yang lain misalnya manik-manik, makanan, 

minuman, mebel, handycraft dan sebagainya mengakibatkan penurunan pada 

industri genteng karena beralih pada usaha baru.  
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Kepemilikkan usaha industri genteng di daerah  penelitian ini bersifat 

perorangan yang dimiliki oleh rumah tangga dengan  tenaga kerja dari keluarga 

sendiri dan tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitarnya. Maka dari itu dengan 

penurunan industri genteng diharapkan khususnya pengusaha yang masih 

bertahan untuk tetap meningkatkan hasil produksinya karena dengan keberadaan 

genteng ini sangat penting untuk kebutuhan rumah tangga dan dengan 

bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun tentunya akan membutuhkan genteng 

untuk tempat tinggal agar masyarakat tetap menggunakan produk dari daerah 

sendiri.  Dengan keberadaan industri genteng juga diharapkan mengurangi 

kegiatan ekspor yang sekarang ini masih dilakukan pemerintah. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka, untuk memperoleh gambaran 

yang lebih mendalam tentang keberadaan industri genteng yang  mengalami 

penurunan dan  faktor yang menyebabkan pengusaha  mempertahankan 

keberadaan industri tersebut serta ingin mengetahui  seberapa besar pendapatan 

pengusaha industri genteng. Sehingga penulis mengambil judul “ANALISIS  

KEBERLANGSUNGAN  INDUSTRI GENTENG DI KECAMATAN JATEN 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi pengusaha industri genteng di 

Kecamatan Jaten? 

2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi keberlangsungan industri genteng 

di Kecamatan Jaten? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.  Mengetahui karakteristik sosial ekonomi pengusaha industri genteng di 

Kecamatan Jaten  

2. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri  

genteng di Kecamatan Jaten. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  
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1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai pertanggung jawaban mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan  

3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengusaha industri dan 

pemerintah daerah setempat mengenai pemilihan lokasi industri genteng, 

sehingga diharapkan berguna sebagai dasar pertimbangan untuk 

perencanaan pengambilan kebijaksanaan di masa yang akan datang. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1 Geografi Industri  

Geografi Industri merupakan penggabungan dua hal berbeda namun 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dari segi pengertian Geografi 

merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala fenomena yang ada 

dipermukaan bumi serta perbedaan dan persamaan gejala permukaan bumi 

melalui pendekatan kelingkungan, pendekatan kewilayahan dan keruangan. 

sedangkan industri itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

- bahan baku menjadi barang yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis.   

 

        Jika dua hal yang berbeda ini dikaitkan maka akan terdefinisikan bahwa 

Geografi Industri adalah mempelajari fenomena kegiatan perekonomian dalam 

pengolahan bahan baku menjadi barang sehingga memiliki nilai ekonomis yang 

dilihat dari segi pendekatan kewilayahan, keruangan dan ekologis. Dimana dalam 

geografi industri memiliki dua hal yang saling terkait yaitu alam dan manusia. 

Dari alam biasanya dapat diperoleh bahan - bahan baku yang menjadi keperluan 

dari proses kegiatan industri serta mendukung dalam pertumbuhan maupun 

perkembangan suatu industri atau bisa dikatakan menjadi faktor yang 

mempengaruhi keberlangsungan suatu industri. Dari manusia biasanya berperan 

sebagai pengelola dan pelaksana suatu industri yang terdiri dari beberapa 

komponen yang penting. Seperti kebijakan pemerintahan, tenaga kerja, aktivitas 

sosial bahkan tranportasi. Dimana dua hal ini saling mempengaruhi sehingga 

dapat memproduksi bahan baku menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat, serta turut mempengaruhi dalam perekonomian.  

 

1.5.1.2 Pengertian Industri  

Industri adalah setiap usaha yang merupakan unit produksi yang membuat 

suatu barang atau mengerjakan suatu barang (bahan) di suatu tempat tertentu 

untuk keperluan masyarakat. Dalam kegiatan industri ini, tingkat pendapatan 

menjadi pertimbangan utama setiap pengusaha, untuk dapat menjadikan 
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pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan mengakibatkan sektor penjualan 

hasil produksi yang diusahakan menjadi semakin penting dalam menjaga 

kelestarian industri yang dikembangkan. (Bintarto, 1977). 

1.5.1.3 Klasifikasi Industri  

Pembangunan industri memang memerlukan suplay tenaga kerja dari 

sektor-sektor pertanian. Sebaliknya sektor pertanian untuk kepentingan 

kesinambungannya, mengghendaki agar tenaga kerja baru yang dihasilkan oleh 

keluarga petani tidak masuk lagi dalam sektor pertanian. Dengan kata lain, 

diharapkan agar sebagian besar tenaga kerja  dapat diserap oleh sektor-sektor 

diluar sektor pertanian misalnya sektor industri, khususnya sub sektor industri 

kecil pedesaan. Dalam pembangunan industri dan industri kecil dipedesaan dapat 

diajukan  adanya beberapa alasan alasan diantaranya : 

1. Letak daerah pedesaan tidak akan menambah migrasi ke kota atau dengan kata 

lain mengurangi atau menghentikan laju urbanisasi. 

2. Sifatnya yang padat tenaga kerja akan memberikan kemampuan serap lebih  

besar per unit yang diinvestasikan. 

3. Masih memungkinkannya bagi tenaga kerja yang terserap, dengan letak yang 

berdekatan, untuk kembali berburuh tani dalam usaha tani khususnya  

menjelang dan saat-saat sibuk. 

4. Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari dan dilaksanakan. 

(Hadi Prayitno, 1987 : 54) 

Pengembangan industri kecil di daerah pedesaan sangat memerlukan 

perlindungan dari pemerintah yang berupa kebijaksanaan harga, pembatasan 

terhadap barang-barang impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, serta 

pembatasan gerak industri padat modal agar tidak memasuki daerah kerja yang 

diperuntukkan bagi industri kecil yang berada di pedesaan. 

Tambunan (1999) mengatakan bahwa  pengelompokan industri  Indonesia  

digolongkan menjadi beberapa kelompok menurut jumlah tenaga kerjanya antara 

lain sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 Klasifikasi Industri Menurut Banyaknya Tenaga Kerja 

Jenis Industri Jumlah Tenga Kerja 

Industri Besar >100 orang 

Industri Sedang 20 – 99 orang 

Industri Kecil 5 – 19 orang 

Industri Kerajinan rumah 

tangga 
<5 orang 

Sumber : Tambunan Tulus, 1999 

1.5.1.4 Faktor – Faktor Industri 

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan aktifitas 

suatu industri adalah tersedianya bahan baku, tenaga kerja, modal, fasilitas 

perhubungan dan transportasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi 

wilayah merupakan faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor produksi tersebut 

sangat mempermudah atau mendukung keberadaan suatu industri. Beberapa faktor 

tersebut meliputi: 

1. Faktor modal  

Faktor utama dalam pendirian suatu industri adalah modal. Karena modal  

sangat diperlukan untuk pembelian bahan baku, alat atau mesin pencetak, dan 

ongkostenaga kerja. Tanpa modal yang cukup suatu industri tidak mungkin 

bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Faktor fasilitas perhubungan dan transportasi 

Salah satu faktor penentu dan sarana pendukung bagi persebaran industri 

fasilitas perhubungan dan transportasi yang sangat dipertimbangkan oleh 

pihak investor untuk mendirikan suatu industri.  

3. Faktor bahan baku 

Dengan tersedianya bahan baku di suatu tempat menjadi tidak berguna jika 

masyarakat tidak mau dan mampu mengolahnya. Ketersediaan bahan baku 

yang memadai sering menjadi suatu pertimbangan untuk pendirian suatu 

industri. Dengan demikian, suatu wilayah yang memiliki cukup bahan baku 

bisa dipastikan merupakan wilayah terdapatnya industri. 

4. Faktor pemasaran 

Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang 

yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan / 
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profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan 

produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar,memberikan dividen kepada 

pemegang saham, membayar pegawai karyawan, buruh dan lain-lain.  

5. Faktor tenaga kerja 

Tersedianya tenaga kerja yang melimpah sering dijadikan pertimbangan bagi 

pengusaha untuk mendirikan industri, terlebih industri yang sifatnya padat 

karya. (Bintarto, 1997 dalam Wulandari, 2000) 

1.5.1.4 Pengertian Industri Kecil 

Industri kecil memang harus diperhatikan karena untuk menunjang 

kemajuan industri dan memperlancar perekonomian di Indonesia. Maka dari itu 

seharusnya industri kecil perlu dibina dan dikembangkan. Industri kecil 

diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produknya memperoleh 

proteksi alami karena pasar yang dilayani terjangkau oleh inovasi produk-produk 

skala besar. Oleh karena itu perkembangan industri kecil rumah tangga memegang 

peranan penting dalam meningkatkan kemajuan bangsa khususnya untuk bangsa 

Indonesia.Peranan industri kecil sebagai berikut : 

1. Indutri kecil lebih banyak terdapat di daerah pedesaan dan kegiatannya lebih 

berorientasi ke sektor pertanian, sehingga pengembangan industri kecil juga 

merupakan suatu landasan atau proses awal dari industrialisasi yang 

berorientasi agrobisnis di pedesaan.  

2. Umumnya industri kecil memakai teknologi sederhana  

3. Sumber utama dana untuk pembayaran kegiatan industri kecil ini umumnya 

berasal dari uang si pemilik usaha itu sendiri.  

4. Industri kecil dipandang lebih bisa memenuhi kebutuhan penduduk dengan 

penghasilan rendah. 

1.5.1.5 Pengertian Genteng 

Genteng adalah komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian 

jatas, yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun saling bertindih (overlapping). 

Genteng atap dapat dibuat dalam bentuk dan cara pemasangan yang bervariasi, 

namun bentuk ang paling umum adalah segi empat. Atap dapat dibuat dari 

berbagai jenis bahan seperti kayu, batu, tanah liat, serat, aspal, plastik, asbes, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_liat
https://id.wikipedia.org/wiki/Serat
https://id.wikipedia.org/wiki/Aspal
https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://id.wikipedia.org/wiki/Asbes
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logam tergantung kebutuhan dan biaya pembangunan. Genting atap harus dibuat 

tahan air karena melindungi bangunan dari hujan.   

(https://id.wikipedia.org/wiki/Genteng_atap) 

1.5.1.6 Karakteristik Ekonomi  

Karakteristik adalah sesuatu hal yang menjadikan suatu benda memiliki 

sifat, ciri dan kekhasan yang menyebabkan benda tersebut berbeda dengan benda 

yang lain baik itu benda hidup maupun benda mati. Karakteristik pengusaha 

genteng adalah sesuatu yang memberikan corak / sifat / ciri / kekhasan yang 

membedakan antara pengusaha genteng dengan pengusaha lainnya jika ditinjau 

dari segi sosial-ekonomi. Karakteristik ekonomi pengusaha dipengaruhi oleh 

beberapa hal diantaranya : 

1. Pendapatan  

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai 

atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan 

merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari 

– hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan 

seseorang secara langsung mau pun tidak lagsung (Suroto dalam hestanto, 

2000). 

2. Pendidikan  

Tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam perolehan pendapatan. 

Dalam jenis pekerjaan yang sama tentu orang yang berpendidikan tinggi dapat 

segera menyelesaikan pekerjaannya karena mendapatkan ketrampilan dari 

ilmu yang di dapat berbeda dengan yang berpendidikan rendah yang akan 

cenderung menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. 

3. Pekerjaan 

Sebuah kegiatan yang aktif dilakukan oleh manusia dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya. 

4. Jumlah anggota keluarga 

Total dari sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan 

anggotnya (istri, anak atau famili).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Genteng_atap
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5. Jumlah tanggungan keluarga 

Orang yang menjadi tanggungan dalam keluarga misalnya istri, anak, 

family dan lain-lain yang berpengaruh terdadap satus ekonomi suatu keluarga 

dimana dimana dengan beban tanggungan keluarga yang banyak 

mengakibatkan tingkat kebutuhan menjadi meningkat pula, begitu juga 

sebaliknya. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Fira Aditya Sabrina (2012) dalam penelitian skripsinya Analisis 

Keberadaan Industri Tape Singkong Untuk Meningkatkan Pendapatan Total 

Keluaraga Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Faktor yang menyebabkan industri tape singkong tidak mengalami 

perkembangan : bahan baku, modal, pengaruh jangkauan pemasaran dengan 

produksi tape singkong. 

2. Faktor – faktor yang berpengaruh dalam mempertahankan usaha dengan 

jumlah produksi : status usaha turun – temurun, tidak memiliki ketrampilan 

lain, pendapatan industri > besar dan permintaan pasar. 

3. Pendapatan usaha industri tape singkong diperoleh dari pendapatan pengusaha 

sektor industri singkong, pendapatan pengusaha dari anggota keluarga dan 

pendapatan pengusaha non industri singkong. 

Esti Erma Aryani (2014) dalam skripsinya Analisis Usaha Industri 

Anyaman Bambu Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 2013 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor yang menyebabkan usaha anyaman bambu tetap bertahan yaitu : 

modal, tenaga kerja dan bahan baku. 

2. Karakteristik usaha yang masih melakukan usaha anyaman bambu dilihat dari 

umur produktif (30-39th) dan pendidikan 

3. Pemasaran anyaman bambu ke pengepul, pedagang lokal dan luar daerah 

4. Sumbangan pendapatan total keluarga sebesar 55,55% 
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Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Fira Aditya 

Sabrina 

(2012) 

Analisis 

Keberadaan 

Usaha Industri 

Tape Singkong 

Untuk 

Meningkatkan 

Pendapatan Total 

Keluarga Di 

Kecamatan 

Bandar 

Kabupaten 

Batang 

1. Mengetahui faktor - faktor  

apa saja yang menyebabkan 

usah industri tape singkong 

tidak mengalami 

perkembangan. 

2. Mengetahui faktor yang 

menyebabkan pengusaha 

mempertahankan 

keberadaan usaha industri 

tape singkong 

3. Mengetahui besarnya 

sumbangan pendapatan 

pengusaha industri tape 

singkong terhadap 

pendapatan total keluarga 

 

Survey 

lapangan 

a. Faktor yang menyebabkan industri tape singkong tidak 

mengalami perkembangan : bahan baku, modal, pengaruh 

jangkauan pemasaran dengan produksi tape singkong. 

b. Faktor – faktor yang berpengaruh dalam mempertahankan 

usaha dengan jumlah produksi : status usaha turun – temurun, 

tidak memiliki ketrampilan lain, pendapatan industri > besar 

dan permintaan pasar. 

c. Pendapatan usaha industri tape singkong diperoleh dari 

pendapatan pengusaha sektor industri singkong, pendapatan 

pengusaha dari anggota keluarga dan pendapatan pengusaha 

non industri singkong. 

 

Esty Erma 

Aryani 

(2014) 

Analisis Usaha 

Industri Anyaman 

Bambu Di 

Kecamatan 

Sukoharjo 

Kabupaten 

Sukoharjo 2013 

1. Mengetahui faktor yang 

menyebabkan usaha 

industri tetap bertahan 

2. Mengetahui karakteristik 

pengusaha yang masih aktif 

melakukan usaha anyaman 

bambu 

3. Mengetahui daerah 

pemasaran usaha industri 

anyaman bambu 

4. Mengetahui seberapa besar 

sumbangan pendapatan dari 

Survei  d. Faktor yang menyebabkan usaha anyaman bambu tetap 

bertahan yaitu : modal, tenaga kerja dan bahan baku. 

e. Karakteristik usaha yang masih melakukan usaha anyaman 

bambu dilihat dari umur produktif (30-39th) dan pendidikan 

f. Pemasaran anyaman bambu ke pengepul, pedagang lokal dan 

luar daerah 

g. Sumbangan pendapatan total keluarga sebesar 55,55% 
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Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

industri anyaman bambu 

terhadap pendapatan total 

keluarga 

Siti 

Qoeriyah 

(2018) 

Analisis 

Keberlangsungan 

Industri Genteng 

Di Kecamatan 

Jaten Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2017 

1. Mengetahui karakteristik 

sosial ekonomi pengusaha 

industri genteng di 

Kecamatan Jaten. 

2. Mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keberlangsungnya industri 

genteng di Kecamatan 

Jaten. 

 

Sensus h.  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Keberlangsungan usaha industri genteng  dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kemudahan dalam perolehan produksi meliputi besarnya modal, 

bahan baku, jumlah tenaga kerja, tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap 

jumlah produk yang di pasarkan. Luas pemasaran berpengaruh juga terhadap 

industri genteng karena berkaitan dengan kesempatan untuk menjual atau 

meningkatkan jumlah penjualan barang produksi.  

Tingkat keberlangsungan industri genteng diukur dengan jumlah produksi 

dan pemasaran. Berdasarkan hasil jumlah produksi yang diperoleh pengusaha di 

daerah penelitian kemudian dapat diketahui  hasilnya yang berupa persen dari 

setiap nilai produksi yang di hitung, maka dengan hasil tersebut sudah dapat di 

ketahui seberapa jumlah produksi dan persebaran genteng. 

 

 

Sumber : Peneliti, 2017 

  

Bahan baku 

 
Tenaga Kerja 

Industri 

Genteng 

 

Modal 

Pemasaran 
Produksi 

genteng 

Persebaran / 

distribusi 

spasial 

Keterangan: 

Faktor : 

Output : 
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1.7 Batasan Operasional  

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, 

mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. 

Industri adalah kesibukan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, bahan 1/2 jadi atau barang jadi jadi barang dengan nilai plus atau barang 

jadi jadi jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk 

kesibukan rancang bangun dan perekayasaan industri. (UU RI No. 5 Tahun 1984) 

Genteng adalah komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian 

jatas, yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun saling bertindih (overlapping). 

Genteng atap dapat dibuat dalam bentuk dan cara pemasangan yang bervariasi, 

namun bentuk ang paling umum adalah segi empat. Atap dapat dibuat dari 

berbagai jenis bahan seperti kayu, batu, tanah liat, serat, aspal, plastik, asbes, dan 

logam tergantung kebutuhan dan biaya pembangunan. Genteng atap harus dibuat 

tahan air karena melindungi bangunan dari hujan.  

(https://id.wikipedia.org/wiki/Genteng_atap)  

Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih 

lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli 

atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-

barang modal. 

Bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, 

bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. (Hanggana 2006:11) 

Tenaga Kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja,guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. (Peraturan Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, 2017) 

 Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus 

menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan secara individu 

maupun kelompok yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang didirikan dan 

berkedudukan disuatu tempat. (Harmaizar) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_liat
https://id.wikipedia.org/wiki/Serat
https://id.wikipedia.org/wiki/Aspal
https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://id.wikipedia.org/wiki/Asbes
https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Genteng_atap
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Pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan 

cara yang inofativ yang akan memberikan banyak keuntungan banyak orang dan 

tentunya untuk orang yang menjalankan perusahaannya (Andrew J Durbin). 

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau 

seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. (KBBI) 

Pemasaran adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan 

penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain. (Boyd,dkk 

2000:4) 

 

 

 

 

 

 

 

  


